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MOSTRA AUDIOVISUAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MAP 

 
1 Realização 
 
1.1 O Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP), por meio do Curso de 
Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda, torna público o 
regulamento para inscrições e seleção de obras audiovisuais da PRIMEIRA MOSTRA 
AUDIOVISUAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MAP, pelas disposições 
aqui apresentadas.  
 
1.2 A presente Mostra ocorrerá no dia 24 de novembro de 2021, no Auditório do Serviço 
Social do Comércio (Sesc), localizado na Avenida Tupi, 405, das 19h30 às 22h30.  
 
2 Objetivo  
 
2.1 A Mostra Audiovisual de Publicidade e Propaganda - MAP objetiva oportunizar 
experiências que contemplem nuances do cinema e da criação publicitária audiovisual, 
promovendo a valorização de filmes com caráter acadêmico e experimental, fomentando 
produções culturais e artísticas em Pato Branco e região. 
 
3 Público-alvo  
 
3.1 A presente Mostra tem como público-alvo acadêmicos e egressos do Curso de 
Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda do UNIDEP, bem como 
estudantes de outros cursos ofertados pela Instituição. Também serão aceitos trabalhos de 
acadêmicos de outras Instituições de Ensino Superior, bem como de integrantes da 
comunidade em geral.  
 
4 Categorias  
 
4.1 A Mostra será composta por quatro categorias: a) livre para acadêmicos do UNIDEP; 
b) livre para público externo e egressos; c) vídeo publicitário; d) curta-metragem.  
 
4.1.1 A categoria "livre para acadêmicos do UNIDEP" compreende vídeos com narrativas 
variadas, factuais e fictícias, incluindo documentários. Cada vídeo desta categoria pode 
ter até vinte (20) minutos.  
 
4.1.2 A categoria "livre para público externo e egressos" compreende vídeos com 
narrativas variadas, factuais e fictícias, incluindo documentários. Cada vídeo desta 
categoria pode ter até vinte (20) minutos.  
 
4.1.3 A categoria "vídeo publicitário" compreende produções audiovisuais com narrativas 
publicitárias, que versem sobre empresas, instituições, produtos, serviços e/ou causas 
sociais. Cada vídeo desta categoria pode ter até dez (10) minutos. A participação nesta 
categoria é exclusiva para acadêmicos e egressos do curso de Comunicação Social - 
Habilitação em Publicidade e Propaganda do UNIDEP.   
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4.1.4 A categoria "curta-metragem" compreende produções com narrativas fictícias. Cada 
vídeo desta categoria pode ter até vinte (20) minutos. A participação nesta categoria é 
exclusiva para acadêmicos e egressos do curso de Comunicação Social - Habilitação em 
Publicidade e Propaganda do UNIDEP.   
 
5 Inscrição 
 
5.1 A inscrição para a Mostra é gratuita e ocorrerá de 09 a 19 de novembro de 2021, 
mediante preenchimento do formulário a seguir: 
https://forms.gle/iVvcMrPzmhnVAu9A7.    
 
5.2 Cada vídeo deve estar publicado no YouTube, em formato de alta qualidade, com a 
indicação do link informado no ato da inscrição, para acesso e visualização pela Comissão 
Organizadora e pela Banca Examinadora. A publicação do vídeo no YouTube deve ser 
feita na modalidade NÃO LISTADO.  
 
5.3 No ato de inscrição, além das informações para identificação dos autores e acesso ao 
vídeo, também deverão ser informados: o tema abordado, título e sinopse.  
   
5.4 A produção de cada vídeo inscrito poderá acontecer de forma individual e/ou em 
grupo, sendo que uma (01) pessoa será responsável pela inscrição, citando os nomes dos 
demais participantes.  
 
5.5 Após o preenchimento do formulário de inscrição, o participante responsável pela 
submissão receberá um e-mail confirmando o cadastramento do vídeo para participação 
na Mostra.   
 
6 Avaliação  
 
6.1 A banca examinadora será composta por 05 (cinco) membros que atuam em áreas 
ligadas à Comunicação Social, Cinema, Letras, Criatividade e Educação.  
 
6.2 Os itens considerados pela banca examinadora no processo de avaliação, serão: a) 
roteiro (1,0 ponto); b) direção (1,0 ponto); c) fotografia (1,0 ponto); d) captação de áudio 
(1,0 ponto); e) edição (1,0 ponto); f) criatividade (2,0 pontos); g) figurino (1,0 ponto); h) 
trilha sonora (1,0 ponto); i) coerência com a categoria (1,0 ponto).  
 
6.3 Os trabalhos apresentados na Mostra e avaliados pela banca examinadora serão os 
vídeos finalistas, selecionados a partir de etapa de avaliação prévia, conduzida pela 
Comissão Organizadora. 
 
6.3.1 Serão pré-selecionados três (03) vídeos de cada categoria, que serão os finalistas da 
Mostra, sendo socializados e avaliados pelos jurados na noite do evento.    
 
7 Premiação  
 
7.1 A banca examinadora premiará o primeiro lugar de cada categoria.  
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7.1.1 Os prêmios serão ofertados pelos parceiros da Mostra:  
 
Krokodilo Burguer, Brauhalle Cervejaria, Zensai Restaurante, Massafera Burguer, 
Valhalla Store, Dolce Vitta Store, Aquele Doce Confeitaria, Regis Chiodelli e MP 
Extensão de Cílios. 
 
8 Critérios de desclassificação 
 
8.1 Qualquer vídeo que contenha cenas  difamatórias,  preconceituosas, pornográficas ou 
que desrespeitem o Código Penal Brasileiro e a legislação vigente serão desclassificados 
sem aviso prévio.  
 
9 Disposições finais  
 
9.1 Todo o material submetido à presente Mostra é de total responsabilidade de seus 
criadores. 
 
9.2 Qualquer vídeo que contenha algum direito autoral não autorizado, sendo de imagens, 
pessoas, músicas, sons ou informações de terceiros, é de total responsabilidade de seus 
criadores.   
 
9.3 A Comissão Organizadora declara que a participação de empresas e entidades 
parceiras ocorre de forma voluntária, sem contrapartida financeira do Centro 
Universitário de Pato Branco (UNIDEP), cuja oferta de prêmios/brindes por parte das 
mesmas é de inteira responsabilidade de seus proponentes.  
 
9.4 A Comissão Organizadora possui o direito de mudar as diretrizes do regulamento da 
Mostra Audiovisual de Publicidade e Propaganda - MAP a qualquer momento, sem aviso 
prévio, sendo de responsabilidade dos seus participantes observar qualquer mudança. 
  
9.5 Em caso de dúvidas ou necessidade de informações complementares, entrar em 
contato com a Comissão Organizadora pelo e-mail: seccomunicacao@unidep.edu.br.   
 

 
 
 

Atenciosamente,.  
 
 

Prof. Gelson Grando Barbosa  
Coordenador do Curso de Comunicação Social  

Habilitação em Publicidade e Propaganda do UNIDEP 
 

Pato Branco, 09 de novembro de 2021. 
 

 


